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ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, 18-5-2020
Αριθμ. Πρωτ. 174

Αριθμός Πράξης: 174/2020
Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Πολυκάστρου
ΑΦΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΥΠΟΨΗ
1) Το άρθρο τέταρτο, έκτο και έβδομο της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.30340/15-52020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
– Προστασίας του Πολίτη - Εθνικής Άμυνας - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων-Υγείας–Δικαιοσύνης - Εσωτερικών (ΦΕΚ 1857 Β/15-5-2020) «για
την επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας των
Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό
διάστημα από 16-5-2020 έως και 31-5-2020 και επιβολή του μέτρου της εν
μέρει
προσωρινής
αναστολής
λειτουργίας
της
Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για το χρονικό διάστημα από 16-5-2020 έως
και 1-6-2020 και τρόπος επαναλειτουργίας της από τις 2-6-2020», 2) την με
αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/9188/11-5-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση
Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (ΦΕΚ 1800/Β/11-5-2020) «επέκταση
διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου
για σοβαρή λοίμωξη από CΟVID-19», 3) Το άρθρο 8 της με αριθμό
Δ1α/ΓΠ.οικ.29114/10-5-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών
Εθνικής Άμυνας - Υγείας – Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 1780Β/10-5-2020) «Κανόνες
τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και
άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», 4) Τα άρθρα 17 και 18
του Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86Α),5) Τη με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/οικ. 9708/8-52020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ) εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας
Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών,6) Τη
με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ. 8196/23-3-2020 (ΑΔΑ: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ)
εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα
του Υπουργείου Εσωτερικών,7) Τη με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ. 8189/203-2020 (ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ) εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας
Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, 8) Τη
με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ. 8000/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1)
εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα
του Υπουργείου Εσωτερικών, 9) Την από 14-3-2020 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 64Α/14-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», 10) Τη με
αριθμό
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020
(ΑΔΑ:ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ)
εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα
του Υπουργείου Εσωτερικών, 11) Την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού
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Περιεχομένου (ΦΕΚ 55Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», 12) Τη με αριθμό
Δ1α/Γ.Π.οικ.16393/9-3-2020 (ΑΔΑ: Ω5ΖΨ465ΦΥΟ-Ξ7Η) εγκύκλιο της Γενικής
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας / Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας, που
μας κοινοποιήθηκε με το με αριθμό πρωτοκόλλου 15169 οικ./11-3-2020
έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης “Μέτρα Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε
χώρους εργασίας, 13) το άρθρο 15 παρ. 1 εδ. β΄ του Ν.1756/1988, όπως
ισχύει, 14) το γεγονός ότι δεν υφίσταται Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
του παρόντος Δικαστηρίου, και του ότι τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των
Δικαστηρίων ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών (βλ.
άρθρο τέταρτο παρ. 4 εδάφιο β΄ της προαναφερόμενης ΚΥΑ), 15) την
προάσπιση κυρίως της δημόσιας υγείας αλλά και τις υπηρεσιακές ανάγκες για
την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Πολυκάστρου
καθώς και την προστασία της υγείας των υπηρετούντων στη Γραμματεία
αυτού, 16) τους προφανείς κινδύνους που εγκυμονεί πλέον για όλους η
προσωπική επαφή και σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 159/2020 πράξης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
(Α) Για κατά το χρονικό διάστημα της ως άνω αναστολής από
16.05.2020 έως και 31.05.2020:
1) Η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Πολυκάστρου επανέρχεται σε πλήρη
λειτουργία [παρ. 4 του άρθρου τέταρτου της υπό στοιχείο (1) ΚΥΑ], πλην: α)
των δικαιούμενων αδείας ειδικού σκοπού (του άρθρου 5 παρ. 1 της υπό
στοιχείο(11) ΠΝΠ όπως εξειδικεύονται στο κεφ. Α παρ. 4 της υπό στοιχείο
(10)εγκυκλίου και στο κεφ. Δ της υπό στοιχείο (6) εγκυκλίου, β) των
δικαιούμενων αναρρωτικής αδείας ειδικού σκοπού (κεφ. Γ της υπό στοιχείο
(6) εγκυκλίου), γ)των χαρακτηρισμένων ως ευπαθών/ομάδων αυξημένου
κινδύνου, σύμφωνα με το άρθρο εικοστό πέμπτο της υπό στοιχείο (9) ΠΝΠ
και με τα αναφερόμενα στις υπό στοιχεία (2), (7), (8) και (12)
προαναφερόμενες εγκυκλίους. Επίσης, εξαιρούνται υπάλληλοι της υπηρεσίας
(καθημερινά εκ περιτροπής), στα γραφεία της υπηρεσίας στα οποία σύμφωνα
με το άρθρο έβδομο της υπό στοιχείο (1) Κοινής Υπουργικής Απόφασης και
σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 της υπό στοιχείο (3)Κοινής Υπουργικής
Απόφασης δεν είναι εφικτή η τήρηση της ελάχιστης απόστασης ενάμιση (1,5)
μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων, καθώς και ενός ατόμου ανά 10 τ.μ., ώστε να
αποφεύγονται φαινόμενα συνωστισμού και συγχρωτισμού στα γραφεία της
υπηρεσίας.
2) Αναστέλλονται δίκες που έχουν προσδιοριστεί στο Ειρηνοδικείο
Πολυκάστρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τέταρτο παράγραφος 1
της προαναφερόμενης με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ/
Β΄/1857/15-05-2020). Οι υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας θα
προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο από τη Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο.
3) Θα συζητούνται συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης με έγγραφη
διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4864/2020, κατά τα αναφερόμενα
στην αμέσως προηγούμενη πράξη-ανακοίνωσή μας ( 159/2020).
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4) Θα πραγματοποιούνται δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως
αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης
υποθήκης, συντηρητικής κατάσχεσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας,
δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια
κατάθεση, κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, Ευρωπαϊκή Διαταγή δέσμευσης
λογαριασμού, κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, οι ανακλήσεις αυτών, καθώς και οι
σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ.
5) Θα χορηγούνται ή θα ανακαλούνται προσωρινές διαταγές χωρίς κλήτευση
του καθ’ ου. Ως εκ τούτου η βασιμότητα ή μη του σχετικού αιτήματος θα
κρίνεται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, εξαιρουμένων των αιτημάτων για
χορήγηση προσωρινών διαταγών του ν.3869/2010 και 4605/2019, στις οποίες
θα ορίζεται από τον εκάστοτε Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας ο χρόνος συζήτησης. Η
συζήτηση θα διεξάγεται μόνο με την παρουσία των πληρεξούσιων δικηγόρων
των διαδίκων αφού προηγηθεί τηλεφωνική κλήση των καθ’ ων με επιμέλεια
της Γραμματείας. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν
ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, θα παρατείνονται μέχρις εκδόσεως
αποφάσεως επί της αιτήσεως, οίκοθεν από τον Ειρηνοδίκη υπηρεσίας.
6) Εξάλλου, αποφασίζουμε ότι προς αποφυγή συνωστισμού και ταλαιπωρίας
δικηγόρων, κοινού και εργαζομένων, και προκειμένου να τηρηθούν οι
προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την αρμόδια επιτροπή για την προστασία
της δημόσιας υγείας έναντι του νέου κορωνοϊου covid- 19,
Η κατάθεση δικογράφων (τακτικής διαδικασίας, διαδικασίας περιουσιακών
διαφορών, ειδικών διαδικασιών, διαδικασίας εκουσίας δικαιοδοσίας και
ασφαλιστικών μέτρων) από 19 Μαΐου 2020 έως και τουλάχιστον 31 Μαΐου
2020 θα πραγματοποιείται ως εξής:
Η προσέλευση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο Ειρηνοδικείο
Πολυκάστρου και η κατάθεση δικογράφων, ανά ημέρα, θα γίνεται, κατόπιν
τηλεφωνικού ραντεβού.
Ειδικότερα: Η κατάθεση των ανωτέρω δικογράφων θα λαμβάνει χώρα στο
ακροατήριο του Ειρηνοδικείου, όπου οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα έχουν τη
δυνατότητα ΜΟΝΟ να αφήσουν τα δικόγραφα. Η παράδοση των δικογράφων
θα γίνεται στον επιτετραμμένο υπάλληλο του Ειρηνοδικείου που θα βρίσκεται
στο σημείο για την παραλαβή των δικογράφων (ακροατήριο).
Τα προς κατάθεση δικόγραφα [πρωτότυπο δικόγραφο υπογεγραμμένο,
ένα (1) απλό αντίγραφο δικογράφου και αντίγραφα δικογράφου προς
επικύρωση] πρέπει: α) να έχουν την προβλεπόμενη σήμανση, να
επισυνάπτεται το απαιτούμενο γραμμάτιο για την κατάθεση καθώς και το
απαιτούμενο παράβολο, τα οποία συνιστάται να έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά,
β) να φέρουν σε εμφανές σημείο στην 1 η σελίδα του δικογράφου το είδος της
διαδικασίας στην οποία υπάγονται και ήθελε να προσδιορισθούν αυτά. Σε
περίπτωση, κατά την οποία τα δικόγραφα δεν φέρουν τα ανωτέρω, δε θα
πραγματοποιείται η κατάθεση και θα ενημερώνεται ο καταθέσας συνήγορος
για την εν λόγω παράλειψη. Για κατάθεση κλήσης υπόθεσης η συζήτηση
της οποίας ματαιώθηκε πριν την 13-3-2020 απαιτείται εκτός από τα
παραπάνω και απλό αντίγραφο του κατατεθειμένου εισαγωγικού δικογράφου.
γ) Κατόπιν της σύνταξης της έκθεσης κατάθεσης και της επικύρωσης των
σχετικών αντιγράφων από την γραμματεία του Δικαστηρίου, οι πληρεξούσιοι
δικηγόροι που υπογράφουν το δικόγραφο, ή οι ειδικώς εξουσιοδοτηθέντες εξ
αυτών θα παραλαμβάνουν τα επικυρωμένα αντίγραφα από τον ίδιο χώρο,
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ΑΦΟΥ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ, είτε αυθημερόν
είτε τις επόμενες ημέρες, ανάλογα με τον αριθμό των προσερχομένων και σε
συνεννόηση με την γραμματεία η οποία θα τους γνωστοποιεί την ημερομηνία
και ώρα παραλαβής.
Με τον ίδιο τρόπο θα κατατίθεται οι κλήσεις για επανασυζήτηση
αγωγής/αίτησης που ματαιώθηκε πριν την 13η-3-2020 καθώς και τα
δικόγραφα παραίτησης από το δικόγραφο ή το δικαίωμα.
Θα κατατίθενται επίσης:
α) αιτήσεις για χορήγηση νομικής βοήθειας μόνο για επείγουσες
περιπτώσεις, κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.
β) από την Τρίτη 19/5/2020 θα γίνεται κατάθεση δημόσιων διαθηκών από
συμβολαιογράφους προς δημοσίευση, σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Γραμματείας, προκειμένου να γίνει η προεργασία και να ταξινομηθούν προς
δημοσίευση μετά τη λήξη της αναστολής των δικών.
γ) αιτήσεις για έκδοση κληρονομητηρίων. Η κατάθεση θα γίνεται με τον ίδιο
ως άνω περιγραφόμενο για τις λοιπές διαδικασίες τρόπο.
δ) αιτήσεις που αφορούν σύσταση και τροποποίηση καταστατικών
σωματείων. Η κατάθεση θα γίνεται με τον ίδιο ως άνω περιγραφόμενο για τις
λοιπές διαδικασίες τρόπο.
ε) θα πραγματοποιείται θεώρηση γνησίου υπογραφής για τα συναινετικά
διαζύγια από την Τετάρτη 20-05-2020, σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Γραμματείας και κατόπιν σχετικού ραντεβού (τηλ. 23430-22632).
-Δεν θα κατατίθενται κλήσεις υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά τον
χρονικό διάστημα της αναστολής, ήτοι από 13-3-2020 και εφεξής,
καθόσον αυτές θα επαναπροσδιορισθούν οίκοθεν. Ο τρόπος που θα
πραγματοποιείται ο οίκοθεν επαναπροσδιορισμός θα προσδιοριστεί με
νεότερη πράξη- ανακοίνωσή μας, μετά τη δημοσίευση σχετικής
νομοθετικής ρύθμισης.
-Επί του παρόντος, ωστόσο, και μέχρι νεότερης ανακοίνωσής μας, ενόψει
της συνεχιζόμενης αναστολής των προθεσμιών δικαστικών και νομίμων για τη
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των
υπηρεσιών των δικαστηρίων, καθώς και της παραγραφής των συναφών
αξιώσεων μέχρι και τις 31-5-2020 και των διαδικασιών αναγκαστικής
εκτέλεσης και πλειστηριασμών ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ:
Δικόγραφα ενδίκων μέσων.
Αιτήσεις διαταγής πληρωμής, απόδοσης χρήσης μισθίου κλπ
Κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης νέας τακτικής
διαδικασίας
-Επίσης:
Α) Δεν θα πραγματοποιούνται δηλώσεις αποποίησης κληρονομίας
πλην εξαιρετικά επειγουσών περιπτώσεων, που κρίνονται μετά από έγγραφη
αίτηση – αφού προηγηθεί τηλεφωνική προέγκριση από τον Ειρηνοδίκη
Υπηρεσίας και από ώρα 09:00 – 13:00).
Β) Δεν θα λαμβάνονται δηλώσεις τρίτων.
Γ) Τέλος, δεν θα πραγματοποιείται, κατάθεση αιτήσεων για κήρυξη
κυρίας ιδιόγραφης διαθήκης, λήψη ενόρκων βεβαιώσεων (πλην εξαιρετικά
επειγουσών περιπτώσεων, που κρίνονται μετά από έγγραφη αίτηση – αφού
προηγηθεί τηλεφωνική προέγκριση από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας και μετά
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από σχετικό ραντεβού-τηλ. 23430-22632), μέχρι εκδόσεως νεότερης πράξηςανακοίνωσής μας.
-Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ αντιγράφων δημοσιευμένων αποφάσεων όλων των
διαδικασιών για το χρονικό διάστημα από 18-5-2020 και εφεξής θα γίνεται
στην Γραμματεία του Ειρηνοδικείου είτε τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ τους θα γίνεται από το ακροατήριο αφού
προηγουμένως ο ενδιαφερόμενος (πληρεξούσιος δικηγόρος ή διάδικος)
ενημερωθεί για τον χρόνο προσέλευσής του από την Γραμματεία του
Δικαστηρίου. Για την επικύρωση των αντιγράφων πρέπει να προσκομίζεται
κινητό Μεγαρόσημο των 2,00 €
- Η παραγγελία και παραλαβή απογράφων αποφάσεων που έχουν
εκδοθεί θα γίνεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας-παραγγελίας με
την Γραμματεία του Ειρηνοδικείου.
- Η παραλαβή των σχετικών των συνηγόρων θα γίνεται από το
ακροατήριο, αφού προηγουμένως έχει αιτηθεί μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Η παραλαβή θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες
των υπαλλήλων και κατόπιν ραντεβού. Κατά την παραλαβή των σχετικών θα
υπογράφει ο συνήγορος στο εσωτερικό φύλο της δικογραφίας.
- Η ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ (περί μη
δημοσίευσης διαθήκης, περί μη αποποίησης κληρονομίας, περί μη άσκησης
ενδίκων μέσων και ανακοπών και περί μη ανάκλησης κληρονομητηρίου) θα
γίνεται ως εξής:
Η εξυπηρέτηση θα γίνεται από το ακροατήριο του Ειρηνοδικείου. Τα
πιστοποιητικά θα παραδίδονται είτε αυθημερόν είτε τις επόμενες ημέρες,
ανάλογα με τον αριθμό των προσερχομένων και σε συνεννόηση με την
γραμματεία κατόπιν τηλεφωνικής παραγγελίας ή αποστολής ηλεκτρονικού
μηνύματος από τον αιτούντα, η οποία θα τους γνωστοποιεί την ημερομηνία
και ώρα παραλαβής.
Για κάθε επείγουσα περίπτωση θα αποφασίζει ο Ειρηνοδίκης
Υπηρεσίας.
Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και το κοινό, θα εξυπηρετούνται
καθημερινά, κατά τα προαναφερόμενα, από ώρα 8.30 μέχρι 13.30 για τους
πληρεξούσιους δικηγόρους και από ώρα 8.00 έως 12.30 για το κοινό, ώστε η
διεκπεραίωση των εργασιών να γίνεται απρόσκοπτα στο υπόλοιπο χρονικό
διάστημα.
Κατά τις ώρες λειτουργίας του Ειρηνοδικείου για τους δικηγόρους και το
κοινό (από ώρα 8.30 μέχρι 13.30 για τους πληρεξούσιους δικηγόρους και
από ώρα 8.00 έως 12.30 για το κοινό), η εξυπηρέτηση θα γίνεται από το
ακροατήριο.
Παρακαλούμε για την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας.
Σχετικά με τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Συμβάντων δημόσιας υγείας για λοιμοξιογόνους παράγοντες όλοι οι
εισερχόμενοι στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου (μέχρι ένα άτομο στη
Γραμματεία-μέχρι έξι άτομα στο ακροατήριο) να τηρούν τα προβλεπόμενα
μέτρα προστασίας:
- Να χρησιμοποιούν μάσκα και αντισηπτικό (το τελευταίο υπάρχει
διαθέσιμο στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου)
- Να τηρούν τη νόμιμη απόσταση μεταξύ τους (τουλάχιστον 1,5 μ.).
___________________________________________________________________________________

Επίσης, παρακαλούμε όπως η επικοινωνία με το Ειρηνοδικείο γίνεται μέσω
ηλεκτρονικών μηνυμάτων χρήση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου
eirinodikeiopolik@yahoo.gr. ή τηλεφωνικά (τηλ:2343022632)
Με επιμέλεια της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Πολυκάστρου
αντίγραφο της παρούσας να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της
υπηρεσίας και να αποστείλει αντίγραφο αυτής με τη μέθοδο της
τηλεομοιοτυπίας (FAX) άλλως με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος
(e-mail) με συνημμένο το περιεχόμενο της παρούσας σε ηλεκτρονική μορφή,
στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο Κιλκίς, προκειμένου να λάβουν άμεση γνώση
οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι αυτών και να προβούν στις σχετικές
ενέργειες.
Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Πολυκάστρου

Φωτεινή Χατζηδάφνη

___________________________________________________________________________________

